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Plaça de Project Manager      

 
Projecte "COMET-COMplementary pathways nETwork” 

 

 
Antecedents i objectiu  
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització sense 
ànim de lucre formada per 310 ajuntaments i altres ens supramunicipals que 
destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al 
desenvolupament. La missió del Fons és promoure, articular, defensar i contribuir 
a la millora de la cooperació al desenvolupament que executa el municipalisme 
català, per articular la solidaritat local amb d’altres municipis i pobles del món, i 
assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.  
 
Descripció  
 
El projecte COMET forma part de la convocatòria de l’any 2020 del Fons d’Asil, 
Migració i Integració de la Comissió Europea (AMIF); concretament, pel que fa a 
la promoció  de vies complementàries per a persones que necessiten protecció 
internacional i potenciar la seva integració. La persona escollida s’encarregarà 
de la gestió tècnica, administrativa i financera del projecte COMET en 
coordinació amb els socis del consorci, les altres àrees del Fons Català, els 
municipis participants i les entitats col·laboradores. 
 
Funcions principals:  
 

• Gestió tècnica, financera i administrativa del projecte COMET de forma 
coordinada amb les àrees d’Acció Humanitària i Emergències i d’Europa, 
assegurant la correcta i efectiva implementació de l’acció.  

 

• Actuar com a pont de coordinació i comunicació entre els socis del 
consorci, els ens locals i entitats implicades al projecte. 

 

• Dur a terme gestions tècniques, administratives i financeres necessàries 
per a la correcta i efectiva implementació de les activitats del projecte i el 
seu seguiment.  

 

• Elaborar tots els informes narratius i financers interns i externs previstos 
corresponents que corresponen al FCCD en el marc del projecte.  

 

• Realitzar i dur a terme altres funcions anàlogues que es puguin requerir 
per part de l’àrea d’Acció Humanitària, específicament de la Campanya 
Món Local Refugi. 
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 Requisits  
 

• Llicenciatura o Grau relacionada amb dret i/o en l’àmbit de les ciències 
socials. 
 

• Experiència laboral mínima de dos anys en gestió i implementació de 
projectes europeus i/o projectes de cooperació internacional, 
especialment en gestió i monitoratge de subvencions de donants 
multilaterals en els àmbits d’intervenció del projecte.  
 

• Experiència professional en l’àmbit de dret d’asil i persones refugiades. 
 

• Experiència en planificació i organització logística d’activitats. 
 

• Expressió oral i escrita fluïda. Coneixement oral i escrit de la llengua 
catalana del nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya o equivalent.  

 

• Coneixement oral i escrit de la llengua anglesa en l’àmbit professional.  
 

• Coneixements avançats en fulls de càlcul, bases de dades i xarxes 
socials. 

 

• Persona amb gran capacitat negociadora, responsable, ordenada, 
polivalent, dinàmica, resolutiva, amb iniciativa i amb ganes d’implicar-se i 
treballar en equip.  

 
Es valorarà:  
 

• Formació específica en migracions forçoses. 
 

• Formació específica en enfocament de gènere i basat en drets humans 
 
 
Condicions laborals  
 

• Contracte laboral de 2 anys ½  jornada. 
 

• Ubicació a les oficines del Fons Català, Barcelona.  
 

• Salari brut anual: 16.750 euros bruts anuals.  
 

• Incorporació: Març 2022 
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Candidatures  
 
Les persones interessades han d’enviar per correu electrònic el seu currículum 
a curriculum@fonscatala.org fent constar la referència: “Plaça de Project 
Manager COMET”  
 
Data límit de presentació de candidatures:  30 de gener de 2022 
 
Es contactarà amb les persones candidates preseleccionades per fer una prova 
selectiva en anglès i una entrevista. En cas de no rebre resposta, es considerarà 
desestimada la candidatura. 


